
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การแจ้งเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
 1) พพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  
    1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
    2) กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ     45 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
ช่องทางการให้บริการ  

    
1) 

สถานที่ให้บริการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์/ติดต่อด้วยตนเอง 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา  
08:30 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง) 

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
           ผู้ใดจะเคล่ือนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ี             
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้                
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
ค าส่ังดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่วันท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันท่ีเริ่มการเคล่ือนย้าย
อาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคล่ือนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นทีอ่อกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้               
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 
 



 
 

   ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ              

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

แจ้งเคล่ือนย้ายอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก

สะอาด 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
 

2 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก

สะอาด  

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีก่อสร้างจัดท าผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 

7 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก

สะอาด  

- 

4) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 

35 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก

สะอาด  

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 
 

12. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
      ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

13.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 



 
 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

13.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบการแจ้งเคล่ือนย้าย
อาคารตามท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน 
 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของ
ท่ีดินลงนามรับรอง
ส าเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้ง
ไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้าง
อาคารในท่ีดิน 
 

- 0 1 ชุด - 

3) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ
ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 
บาทพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของ             
ผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 
 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ท่ีดิน) 
 

- 1 0 ชุด - 

5) ส าเนาบัตรประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้าน

- 0 1 ชุด - 



 
 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ านาจเจ้าของท่ีดิน 
(กรณีนิติบุคคลเป็น
เจ้าของท่ีดิน) 

6) หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) แผนผังบริเวณแบบ
แปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) รายการค านวณ
โครงสร้างพร้อมลง
ลายมือช่ือเลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
(แบบน. 4) (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุมงาน 

- 1 0 ชุด - 



 
 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(แบบน. 4) (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

 
14. ค่าธรรมเนียม 
  
1) 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร            
พ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม  0 บาท 
หมายเหตุ   - 

15. ช่องทางการร้องเรียน 
  
1) 

ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
หมายเหตุ 
1. ทางอินเทอร์เน็ต : http:// www.khoksaad.go.th  
2. ทางโทรศัพท์ : 0 4384 0884 
3. ทางไปรษณีย์ : องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130                             
4. หน่วยด ารงธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                              
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111   
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

  
16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

           - 

17. หมายเหตุ 
           - 
 
 

 
 


